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       Masal, genellikle olağanüstü kişilere, olaylara, serüvenlere yer verilen ve ağızdan ağıza, 

kuşaktan kuşağa aktarılarak gelen hayal ürünü hikâyeler olarak tanımlanmaktadır (1,2). 

Masallar ninni ve tekerleme gibi annelerin bebeklikten itibaren çocuklarına aktardıkları halk 

kültürünün ürünleridir. Bu ürünler çocukların sadece duygu ve düşünce bakımından 

gelişmelerinde değil, aynı zamanda dil ve kültür birikimi kazanmalarında da etkilidir (3). 

Çocukların zihinsel, kavramsal ve psikososyal gelişimleri doğrultusunda içinde bulundukları 

yaş özellikleri göz önünde bulundurularak edebiyat eserleriyle tanıştırılmaları gelişimlerini 

desteklemenin yanı sıra aileleriyle iletişimlerini de güçlendiren bir faktördür (4). İlk bakışta 

kalıplaşmış karakterler, olanaksız durumlar, konuşan hayvanlar, her defasında mutlu gelişen 

sonlarla masalların yalnızca çocukları eğlendirmek için yazıldığını düşünebiliriz. Fakat bir 

diğer bakışta masal, metine gizlenmiş bir ya da birkaç ders bulunduğunu ortaya koyar. 

Yabancılarla konuşmamak, çalışkanlık, dürüstlük gibi olumlu toplumsal ve ahlaki 

davranışlara ilişkin mesajlar içermektedir. Diğer edebiyat türlerinden farklı olarak masallar, 

çocuğu kendi kişiliğini keşfetmeye yönlendirirler (2). 

      Çocuk içinde bulunduğu dünyayı duyuları ile tanır, dil ile anlatır. Dil aslında düşünceyi 

somutlaştıran bir varlıktır, bireyin düşünce, varlık ve kavramlar arasında bağlantı kurmasıyla 

ortaya çıkar. Bu nedenle çoklu zekanın bütün çeşitleri temelde dil ile ortaya konulur. Çoklu 

zeka yaklaşımında eğitimde dikkat edilmesi gereken en önemli noktanın bireydeki zeka 

çeşitlerinin ortaya çıkartılarak işlenmesi ve geliştirilmesidir (3). Bebeklik döneminden 

itibaren gelişmeye başlayan duygusal zeka kavramı da zihin işlevlerine katkıda bulunurken, 

duyguların farkında olma, duygularla baş edebilme, kendi kendini motive edebilme, empati 

kurabilme ve kişiler arası ilişkilerinin kontrolünü sağlayabilme yeteneklerini kazandırır. Bu 

konuda da eğitimin en temel araçları o toplumun kültürüne ait edebi ürünlerdir. Çocuklar 

genellikle edebiyat ürünlerinden ilk olarak masal ile tanışmaktadırlar (5). Masallar, içeriğinde 

tüm zeka alanlarını ilgilendiren mesajlar kullanılarak yazıldığında çocuğa girişimcilik, 



olayları tanıyabilme, değerlendirme, sağlıklı alışkanlıklar kazandırma ve paylaşımcı olma gibi 

birçok olumlu alışkanlık kazandırmaya yardımcı olacak edebi ürünlerdir (2,4).  

       Bilişsel gelişim kuramcısı Piaget’e göre çocuklar dünyanın aktif alıcılarıdır. Piaget’e göre 

öğrenme mevcut şemaları kullanarak bir olayı çözümleme ve şemada değişiklik yapma 

sürecidir. Masallar da çocuklarda oluşturulmak istenen şemaların temel motiflerini doldurur. 

Bu motifler, çocuğa problem çözebilme becerisi kazandırmaktadır. Piaget insandaki kişisel 

bilgi gelişimini araştırmış, Vygotsky ise kültür hakkında yaptığı araştırmalarla bu düşünceleri 

desteklemiştir. Kuhn’a göre bilginin kesin ve değişmez olmadığı, bilginin gerçekler, teoriler 

ve metotlardan ibaret olduğunu söyler (3,4). Masallarda verilenler de teorilerden ve 

metotlardan ibarettir. Masallar aracılığıyla çocuğa ileriki yaşamında sahip olacağı pek çok 

değer kazandırılır; kahramanlık, dürüstlük, çalışkanlık, sorunları çözme gibi. Masallar 

çocuğun yaşamsal tehlikelerde yapması gereken davranışlara yönelik ilk bilgilerin kaynağını 

oluşturur. Tüm bu bilgiler ışığında masallar, içeriğinde tüm zeka alanlarını ilgilendiren 

mesajlar kullanılarak hazırlandığında çocuğa girişimcilik, olayları tanıyabilme, değerlendirme 

yapabilme, sağlıklı alışkanlıklar kazandırma ve paylaşımcı olma gibi birçok olumlu alışkanlık 

kazandırmaya yardımcı olacak edebi ürünlerdir (4). Çocuklara verilmek istenen soyut öğüt ve 

bilgiler masallar aracılığıyla hem somutlaştırılır, hem de fantastik bir dünya da 

güzelleştirilerek verilir. 
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